Jezuïeten in Buurt Zeven
Hans Bergmans

In 1606 vestigden de jezuïeten, een rooms-katholieke
religieuze orde, zich in onze buurt toen zij het pand
De Zonnebloem op de Herengracht betrokken.
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De Amsterdamse jezuïet Henricus van Alckemade opende in
1663 de schuilkerk De Zaaier in een pakhuis op Keizersgracht 24.
Dit werd al snel een belangrijke statie van waaruit zielzorg en
armenhulp, speciaal ten behoeve van de dichtbevolkte Jordaan,
werd verleend. De jezuïeten hadden in de 17de eeuw diverse
schuilkerken en speelden een belangrijke rol in de stad. Mede door
hun toedoen gingen vooraanstaande burgers, zoals Joost van den
Vondel en Jacob van Campen, ontwerper van het stadhuis op de
Dam, over tot het katholicisme. Inmiddels was de houding van het
stadsbestuur tegenover dit geloof pragmatisch geworden. In het
midden van de eeuw was 20% van de stadsbewoners katholiek en
waren er tweemaal zo veel priesters werkzaam dan gereformeerde
predikanten.
In de 18de eeuw maakten de jezuïeten een turbulente tijd door. In
1708 gaven de Staten-Generaal de orde de opdracht de Republiek
te verlaten. De Zonnebloem en De Zaaier werden gesloten,
maar de jezuïeten bleven in het laatste pand wonen; zij werden
gedoogd om zielzorg en armenhulp te blijven verlenen. Pas in
1825 werd de voormalige schuilkerk aan de jezuïeten teruggeven.
Vanwege de groei van het aantal katholieken in de Jordaan en de
Haarlemmerbuurt was er behoefte aan een grotere kerk. De drie
panden Keizersgracht 22-26 werden aangekocht en gesloopt en in
1837 kwam er, met overheidstoestemming, een imposante nieuwe
kerk in classicistische stijl voor in de plaats. Deze zogenaamde
Waterstaatskerk was uiterlijk hetzelfde gebouw dat er nu nog
staat, zij het zonder heiligenbeelden in de gevel en het fraaie
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et katholicisme werd na de Alteratie in 1578 officieel niet
getolereerd in de stad, maar al gauw vestigden zich priesters
en verschillende kloosterorden clandestien in wat de
Hollandse Zending werd genoemd. Staties, schuilkerken met
groepen gelovigen, werden opgericht. Tegen jaarlijkse betalingen
van grote sommen geld, zogenaamde recognitiegelden, werden
vergunningen voor schuilkerken verleend. Daar waren wel een
aantal strenge voorwaarden aan verbonden; zo mocht een kerk niet
als zodanig in het straatbeeld herkenbaar zijn. Dit gold overigens
ook voor andere religieuze groeperingen, zoals doopsgezinden en
joden.

Windows van Lynne Leegte was te zien bij de zesde editie van het Amsterdam Light Festival. Thema van dit jaar: ‘Existential’.
torentje (dat, naar men zegt, in de oorlog voor het brandhout werd
afgebroken). Het pand nr. 20 werd aangekocht als pastorie.
In het begin van de 20e eeuw zette de ontvolking van de binnenstad
door en werd besloten een nieuwe kerk in de Jordaan te bouwen.
De nieuwe Zaaier-kerk op de Rozengracht kwam in 1928 gereed.
De oorspronkelijke Zaaier, ontdaan van zijn interieur, bleef
jarenlang leeg staan en werd pas in 1942 verkocht. Sindsdien is
het als bedrijfspand in gebruik. De Zaaier op de Rozengracht werd
in 1971 verkocht en daarna als Turkse moskee in gebruik genomen. De jezuïetenorde is niet langer aanwezig in Buurt Zeven,
maar nog wel dichtbij te vinden: in de kerk “De Krijtberg” op
het Singel.
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Bombardement Blauwburgwal 11 mei 1940.

hij alle mogelijke informatie over
de toedracht en ontdekte tot zijn
Ina Wilbrink
verbazing dat het dodental niet
vaststond en dat ook een officiële
lijst van slachtoffers ontbrak.
Uitgaande van het Amsterdamse
doodsoorzakenregister over de
periode 11 tot 31 mei wist hij in
enkele maanden een lijst van 44
met zekerheid door de bominslag
overledenen samen te stellen en
van hen ook de persoonsgegevens
te achterhalen. Door de bom op
de Blauwburgwal stierven 29 mannen en 10 vrouwen en 4 meisjes
en 1 jongen onder de 18 jaar. Daarvan woonden 18 personen in de
directe omgeving, 10 op de Blauwburgwal, 5 op de hoek met de
Herengracht en 3 in de Langestraat.
De complete lijst met hun vooren achternaam en leeftijd is op
11 mei 2017 door de Projectgroep
Amsterdamse Doodsoorzaken officieel
gepresenteerd en als ‘virtuele
plaquette’ geplaatst op de website
van de Radboud Universiteit. Ook
is toen een verzoek ingediend bij
Fred Geukes Foppen, vrijwillig medewerker aan project Amsterdamse Doodsoorzaken. Dankzij zijn ontdekking zijn nu
het stadsdeel Centrum om een
de namen van de 44 omgekomen mensen bij het bombardement op de Blauwburgwal bekend.
gedenksteen te plaatsen op de
Blauwburgwal;
zij
het
met
enige
vertraging, lijkt de aandacht van
Vrijwilliger geeft slachtoffers Blauwburgwalbombardement een
het
stadsdeel
inmiddels
te
zijn
gewekt.
gezicht. Met dat nieuws haalde het drama, dat zich op de
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Doodsoorzaak: bominslag

tweede oorlogsdag afspeelde in het hart van onze buurt, vorig
jaar alsnog de landelijke media.

I

ndertijd was het nieuws in de heersende chaos praktisch
onopgemerkt gebleven en vergeleken met het bombardement
op Rotterdam twee dagen later, viel het volledig in het niet. En
daarmee verdwenen ook de 44 onschuldige burgers die zich op
het verkeerde moment op de verkeerde plaats bevonden, in de
anonimiteit. Dankzij het volhardend speurwerk van één enkele
vrijwilliger hebben zij precies 77 jaar later, eindelijk een gezicht
gekregen.
Die ene vrijwilliger is Fred Geukes Foppen, gepensioneerd chemisch ingenieur en medewerker van Amsterdamse Doodsoorzaken,
een digitaliseringsproject van het Stadsarchief en de Radboud
Universiteit. Bij het indexeren van digitale scans uit mei 1940 trof
hij opeens tientallen scans met als doodsoorzaak ‘bominslag’ aan.
Geïntrigeerd door het hem onbekende bombardement , verzamelde

De meeste nabestaanden van de Blauwburgwalslachtoffers hebben
de oorlog hoogstens als kind meegemaakt, maar tijdens zijn
naspeuringen ervoer Foppen steeds weer hoe belangrijk het ook
voor hen is, dat de herinnering aan slachtoffers levend blijft, ook
op de plek waar hun dierbare de dood vond.
Op initiatief van de stichting Dam Memorial kreeg een dergelijke
herinnering voor slachtoffers van de schietpartij op de Dam op
7 mei 1945 enkele jaren geleden vorm in 32 naamstenen, subtiel
ingebed in het plaveisel. Iets dergelijks, natuurlijk aangepast aan
de kleinschaligheid van de omgeving, verdienen volgens Foppen
ook de 44 slachtoffers, en hun nabestaanden, van de bom op de
Blauwburgwal. De realisering ervan laat hij echter verder graag
over aan initiatieven uit de buurt!
https://velehanden.nl/projecten/amsterdamse-doodsoorzaken
http://www.ru.nl/historicaldemography/research-projects/current-research-projects/
virtual-folder/amsterdamse-doodsoorzaken-1854-1940/virtueel-monument/
https://de-dam-zevenmei1945.nl/nl/projectmemorial-nl/

2 taalcoaches gezocht
Het project ‘Nederlands Spreken’ van Stichting KansenNet zoekt vrijwilligers die taalondersteuning willen geven
aan mensen die de Nederlandse taal aan het leren zijn.
Het gaat niet alleen om vluchtelingen maar ook om
mensen die om wat voor reden dan ook in Nederland zijn
komen wonen en hier willen blijven. De bedoeling is de
spreekvaardigheid van de Nederlandse taal te vergroten,
de anderstalige heeft daartoe vaak weinig gelegenheid.
Van onze taalcoaches vragen wij geen specifieke vaardigheden, alleen dat de Nederlandse taal hun moedertaal

is en dat ze bereid zijn wekelijks één tot twee uur met
de anderstalige te praten . Het gaat dus om ‘praten met
elkaar’ en niet om ‘les geven’. Van de anderstaligen vragen wij wel een basiskennis van de Nederlandse taal.
Heeft u belangstelling voor dit boeiende en zinvolle werk bel dan met: KansenNet • ‘Nederlands
Spreken’ telefoon: 06 47 49 90 17 ma,di,wo, 10–13u.
of email naar: nederlands@kansennet.nl
Voor meer informatie: www.kansennet.nl
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